
Patrioten 
 Nationaldemokratisk Internetmagasin                                                                                                                                                                             Maj 2011 - Nr. 9 - 6. årgang 

 

 
Sandheden skal gøre Eder frie! 

Kampen mod indvandringen er en kamp for danskheden 

 

Hør Radio Holger ! 

Radio Holger Internet kan høres 
som ”streaming” eller download 
på siden  www.radio-holger.dk, 
og der sendes i det velkendte og  
praktiske lydformat ”mp3”. Ra-
dio Holger Internet er de danske 
indvandrermodstanderes stemme 
på Internettet. 

Det burde efterhånden være helt 
åbenlyst, at domstolene bør hol-
des helt uden for alle fremmed-
politiske afgørelser, for som den 
sidste afgørelse angående de ud-
viste sigøjnere viser, så forstår 
juristerne overhovedet ikke den 
slags sager. Man siger fra dom-
stolenes side, at det var ulovligt, 
at udvise de 14 forbryderiske 
sigøjnere fra Amager, men der-
med har juristerne også erklæret, 
at det er lovligt for sigøjnere at 
bryde ind i alle danskernes huse, 
stjæle inventaret, svine husene 
til på det mest afskyelige og i 
øvrigt slå sig ned, hvor det pas-
ser dem. Her er juristerne fuld-
stændigt uenige med de 99 pro-
cent af danskerne, og derfor bør 
juristerne heller ikke få lov til at 
bestemme noget som helst i den-
ne sag. De forbryderiske sigøj-
nere skal bare smides ud af lan-
det, uanset hvad de idiotiske ju-
rister siger, for nogle få beskidte 
konventionsparagraffer skal ikke 
stå i vejen for den menneskelige 
fornuft. Der må være en grænse 
for, hvad almindelige danskere 
skal finde sig i, og man skal ikke 
finde sig i  at være sigøjnerofre. 

Juraen som terror-redskab 
 

Man skal ikke tro, at juraen og domstolene udgør nogen garanti for 
retssikkerheden og ytringsfriheden i samfundet. Sådan er det ikke, 
heller ikke i Danmark. Tværtimod er juristerne og domstolene i dag 
blot redskaber for de herskende politikere, meningsdannere og me-
diefolk, og man tager ikke det ringeste hensyn til almindelige danske-
res frihedsrettigheder, når de såkaldte racisme-sager afgøres. 
 

Juristernes og domstolenes alvorligste angreb på retssikkerheden er den 
brutale undertrykkelse af menings- og ytringsfriheden, som juristerne og 
domstolene hengiver sig til på de herskende politikeres vegne. Skønt yt-
ringsfriheden jo er grundlovssikret, så dømmer de danske domstole folk 
på stribe for meningsforbrydelser, et begreb, der var helt ukendt indtil for 
nogle få år siden. Man har simpelthen gjort det til en forbrydelse at mene 
noget andet end medierne og den herskende politiske klike og at give ud-
tryk for denne mening. Igen og igen dømmes dissidenter, og netop som 
undertrykkelsen er ophørt i det tidligere Sovjetunionen, så er den genop-
stået i Danmark. Men i Danmark bruger man dog blot jura, når man vil 
undertrykke folket, for systemets folk er jo alt for feje til at bruge våben 
mod dissidenterne. 
 

De forrykte processer efter §.266b fortsætter uanfægtet, og efterhånden er 
over et halvt hundrede personer dømt for at have en holdning til de frem-
mede, der ikke deles af den herskende klike. Det sidste eksempel på den-
ne undertrykkelse er den verserende sag mod formanden for Trykkefri-
hedsselskabet Lars Hedegaard, der nu i Landsretten står anklaget for at 
have en selvstændig mening om de fremmede og at have udtrykt denne 
offentligt.     Og nu kan man så tænke over, hvordan det overhovedet kan 
være domstolenes opgave at angive, hvad borgerne skal sige og hvordan 
de skal sige det? Her er der tale om en farlig og udemokratisk magtfor-
drejning, idet et råddent retssystem uberettiget tiltager sig magt til at af-
skaffe borgernes frihed gennem brug af den berygtede racismeparagraf 
266b. Men naturligvis har borgerne da ret til at sige, hvad de ønsker, og 
hvordan de ønsker det, og det skal domstolene aldeles ikke blande sig i. 
De danske dommere og jurister burde skamme sig over deres forbryderi-
ske optræden, og en dag bliver folket vel også trætte af dem. Man behøver 
ikke jurister ved domstolene men bare fornuftige og patriotiske borgere. 

I forbindelse med den fremmedpolitiske diskussi-
on efterlyser man ofte tolerance og frisind, idet 
disse begreber mærkeligt nok opfattes som enty-
digt positive, men netop denne holdning er skade-
lig for vort land. Dyrkelsen af begreberne toleran-
ce og frisind fører nemlig ofte til en betingelses-
løs accept af de fremmede, helt uanset hvordan de 
fremmede egentlig er, og intet kan være farligere 
for vort  samfunds beståen. Skal et samfund kun-
ne leve, så må samfundet bekæmpe ondskaben 
kompromisløst og ikke acceptere den, også når 
det betyder, at samfundet må bekæmpe fremme-
des bosættelse og indflydelse. De fremmede kolo-
niserer Danmark i disse år, og vi må vende os 
imod denne kolonisering, ellers vil hele Danmark 
blive forvandlet rundt omkring os og blive til et 
muhamedansk helvede, og i denne sammenhæng 
bliver tolerance og frisind til en forbrydelse, til et 
forræderi mod det danske folk. Det er også en 
meget almindelig misforståelse, at de såkaldte to-
lerante mennesker er særlige gode mennesker, og 
denne misforståelse må vi fjerne fra vor bevidst-
hed, så vi kan se igennem forklædningen og er-
kende disse menneskers virkelige karakter. Der-
ved vil vi opdage, at bag tolerancen og frisindet 
gemmer ondskaben og forræderiet sig. Og kon-
kret ser vi dette i de såkaldt humanitære organisa-
tioner, der under en menneskevenlig facade, med 
tolerance og frisind, udplyndrer danskerne for at 
give rovet til de fremmede og til de højtlønnede 
chefer og medarbejdere i organisationerne. Disse 
organisationers medarbejdere er ikke gode men-
nesker, men personer, der ofrer deres landsmænds 
velfærd af hensyn til deres egen indtjening og af 
hensyn til de fremmede. De er dårlige danskere, 
og de skal bekæmpes! 

Vi trænger virkelig til en ny usynlig hær, 
som igen kan give det danske folk mag-
ten i Danmark, så de fremmede kan for-
drives og landsforræderne blive straffet. I 
de kommende år vil kampen mod den 
pågående islamisering af Danmark blive 
meget voldsom, og netop derfor er det 
helt nødvendigt, at alle danske patrioter 
forbereder sig på, at kampen kan antage 
en temmelig ubehagelig karakter. Politi-
kerne vil ikke høre noget, og derfor må 
mange føle, sådan er verden nu engang. 
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 Den redaktionelle kommentar:  Om mediernes herredømme i de patriotiske partier                                                                                                                                                                          

Sverigedemokraterne har gjort en stor indsats og er 
blevet belønnet af vælgerne, men nu trues partiet af 
den velkendte småborgerlige tendens til udrensning 
af alle de medlemmer, der af medierne berettiget el-
ler uberettiget beskyldes for at være racister. Lige 
som i Dansk Folkeparti lader man i praksis medier-
ne bestemme, hvilke medlemmer partiet skal ude-
lukke, idet man er rædselsslagen over en dårlig me-
dieomtale og konsekvent ekskluderer de medlem-
mer, der af medierne angribes for racisme. Denne 
uheldige tendens ser man desværre i næsten alle de 
patriotiske partier, simpelthen fordi partiernes ledere 
ikke er stærke nok til at modstå presset fra medier-
ne. Medierne overtager gradvist herredømmet over 
partierne og ødelægger dem derefter.  
 

Men nu har en ledende sverigedemokrat gjort oprør 
mod dette elendige medietyranni, og han har meget 
rigtigt påpeget, at partiet jo går sine modstanderes 
ærinde ved at ekskludere alle, der angribes af medi-
erne. Sverigedemokraternes rigsdagsmedlem Tho-
ralf Alfsson fordømmer således udelukkelserne ba-
seret på racisme-anklagerne i medierne, og han an-
ser partiets handlemåde for ulogisk. Thoralf Alfs-
sons udtalelser kommer som en reaktion på et blog-
indlæg om "nul tolerance" mod racismen i partiet, 
der var forfattet av chefredaktøren for partiorganet 
SD-Kuriren, Tommy Hansson, der nævnte fem ek-
sempler på racistiske eller anti-semitiske udtalelser 
fra sverigedemokrater. Ifølge Tommy Hansson ska-
der sådanne udtalelser partiet, da det gør det for 
nemt for det anti-racistiske blad Expo  og andre me-
dier at angribe partiet. Men Thoralf Alfsson mener 
ikke, at problemet er, at flere medlemmer udtrykker 
sig racistisk eller anti-semitisk, han mener, at pro-
blemet er de eksklusioner, som udtalelserne fører til. 
- ”Vi kan ikke lukke munden på alle medlemmer i 
partiet, for så har vi snart ikke flere medlemmer til-
bage og heller ingen politik at fremføre”, siger Tho-
ralf Alfsson. 
 

Og det er netop problemet med denne småborgerli-
ge hang til at stå sig godt med medierne. Begynder 
man at ekskludere partimedlemmer, bare fordi der 
bliver hetzet imod dem i medierne, så går det helt 
galt, for så kører man med i mediernes ødelæggende 
spil, og medierne vil intet andet end netop ødelægge 
de patriotiske partier. Den tåbelige tendens til ude-
lukkelse af såkaldte kontroversielle personer i Sveri-
gedemokraterne og andre patriotiske partier er far-
lig, fordi medierne gennem deres systematiske per-
sonangreb på denne måde er i stand til at berøve 
partiet dets bedste og mest aktive medlemmer, så 
kun de moderate og slappe bliver tilbage i partiet. 
Man skal også forstå, at der ligger en nøje plan bag 
medieangrebene, og at denne plan tilsigter at berøve 
de patriotiske partiers offensive kraft ved at fjerne 
de mest ivrige partiaktivister. Mediernes angreb på 

partimedlemmer bør derfor bare ignoreres, for det er 
ikke medierne, der skal bestemme i partiet men parti-
ets egne folk. I stedet for at ekskludere folk, der ud-
sættes for medieangreb, så bør man i de patriotiske 
partier betragte det som noget helt naturligt, at medi-
erne angriber folk, der er noget værd. 
 

Og angående medieangrebenes karakter, så er det og-
så vigtigt, at man i de patriotiske partier har en så 
stærk ideologisk forankring, at man ikke deler værdi-
er og præmisser med nogen af de medier, som angri-
ber udvalgte partimedlemmer. Hvad medierne roser, 
skal man afvise, og hvad medierne hetzer imod, skal 
man elske, for så er man på rette vej. Medierne er jo 
blot talsmænd for det multietniske og multikulturelle 
samfund, og man skal vende sig imod mediernes ret 
til at forskrive de patriotiske partier, hvad man bør og 
ikke bør gøre. Det skal ikke være medierne, der be-
stemmer, hvilke partimedlemmer man har, og det bør 
heller ikke være medierne som bestemmer, på hvil-
ken måde man er patriot. Derfor skal medierne heller 
ikke bestemme, hvilke udtalelser man som partimed-
lem kommer med og hvilke anskuelser, man giver 
udtryk for. 
 

Det er således bare en småborgerlig mediefordom, at 
man kun kan være imod indvandringen af økonomi-
ske grunde, men også racemæssige og religiøse grun-
de er helt legale, og derfor er der heller intet grund-
lag for en eksklusion af racister fra de patriotiske 
partier. Disse eksklusioner er også er helt ødelæggen-
de for partierne, da netop overbeviste racister er de 
mest ivrige indvandrermodstandere og derfor folk, 
som man har behov for, hvis kampen mod indvan-
dringen skal lykkes. I kampen mod indvandringen 
må man ikke lade sig begrænse af mediernes såkaldte 
værdier og påståede anstændighed, men man skal slå 
sig fri af deres småborgerlige omklamring, så kam-
pen kan føres helt kompromisløst og derved også har 
langt større udsigt til at lykkes. Det er nemlig ikke 
den rette vej at lefle for medierne i håb om en god 
omtale, som mange synes at mene, nej, den rette vej 
til et gennembrud for de patriotiske partier går gen-
nem en hævdelse af principperne, uanset al dårlig 
omtale. Politik er jo ikke en popularitetskonkurrence 
men en kamp om folkets sjæl, og det nytter ikke no-
get at give køb på sine holdninger. Udtrykt med et 
gammelt bibel-ord: - ”Hvad nytter det dig, om du 
vandt dig hele verden, når du tog skade på din sjæl!” 
Og i disse kloge ord bør flere større patriotiske parti-
er spejle sig, for tendensen til at ofre principperne for 
den parlamentariske succes er helt tydelig. Men kam-
pen mod indvandringen kan ikke føres halvhjertet,  
fordi man nyder livet på de bonede gulve, nej, man 
bør fastholde kravene om fordrivelsen af de fremme-
de, uanset hvor mange medier, der i denne anledning 
kalder partiets medlemmer for racister, nazister og 
anti-semitter. Det bør ikke have nogen betydning. 

På bålet med Koranen ! 
»Jeg har læst nogle afsnit af Muhameds Ko-
ran, som på tysk må kaldes en prædikensam-
ling eller lovbog, som pavens bestemmelser 
kaldes. Hvis jeg får tid, må jeg hellere over-
sætte den til tysk, for at enhver kan se, hvad 
det er for en dårlig, skændig bog. Han roser 
ganske vist Kristus og Maria en del til at be-
gynde med som dem, der alene er syndfrie. 
Alligevel anser han ikke Kristus for mere end 
en hellig profet som Jeremias eller Jonas, men 
nægter, at han er Guds Søn og sand Gud. Des-
uden mener han heller ikke, at Kristus er ver-
dens frelser, som er død for vore synder, men 
blot at han i sin tid har prædiket og fuldendt 
sin gerning før sin død ligesom en anden pro-
fet. Sig selv roser han derimod og værdsætter 
højt som den, der har talt med Gud og englene 
og har fået befaling til at omvende verden til 
sin tro, efter at Kristi embede som profet nu er 
forbi. Og hvis den ikke vil tro, da må han 
tvinge den med sværdet eller straffe den. 
Sværdet prises meget i Koranen. Derfor sætter 
muslimerne deres Muhamed langt højere end 
Kristus, for vor Herres Jesu embede er endt, 
og nu er det Muhameds embede, der gælder. 
Heraf kan enhver nok forstå, at Muhamed er 
en nedbryder af vor Herre Kristus og hans ri-
ge. For den, som nægter de artikler om Kri-
stus, at han er Guds Søn, som er død for os, at 
han stadig lever og hersker ved Guds højre 
hånd, hvad har han mere tilbage af Kristus? 
(…) og i stedet for Kristus ikke andet end 
Muhamed med sin lære om egne gerninger og 
i særdeleshed om sværdet. Det er det vigtigste 
stykke af den muslimske tro, hvori al veder-
styggelighed, al vildfarelse og alle djævle er 
samlet. (…) og derfor er muslimerne i virke-
ligheden ikke andet end regulære mordere el-
ler røvere, som virkeligheden da også tydeligt 
viser.«  Cit. Martin Luther 



  

 Patrioten  -  Side 3 
 

Rapport fra Norden 
 

En ret kendt Daniel Carlsen 
er nu trådt helt ud af DNSB-
organisationen, og sammen 
med en gruppe andre patrio-
ter er han ved at opbygge en 

ny politisk gruppering, der skal tage kampen op 
mod indvandringen. Foreløbigt er man i gang 
med at formulere det politiske alternativ og gen-
nem nyhedsbreve at etablere kontakter med en 
bredere kreds, men gruppen har dog også fået tid 
til at etablere kontakt til Sverige, idet man har 
besøgt Svenskernes Parti. Man kan få et indtryk 
af Daniel Carlsen holdning, når han kommente-
rer ghettoiseringen af Danmark: »Det er det sam-
me projekt politikerne selv betegner som integra-
tionsprojektet. Men integration er jo netop også 
et pænt ord for befolkningsudskiftning. For når 
man integrerer en fremmed og gør denne til en 
såkaldt „nydansker“, så erstatter denne jo den 
gamle dansker. En integrationspolitik er altså en 
udskiftningspolitik. Når de forskellige partier 
overvejer, hvad der er den bedste måde at inte-
grere de fremmede på, så overvejer de også, 
hvordan man bedst og nemmest muligt skifter 
den danske befolkning ud med en ny. At integra-
tion er befolkningsudskiftning ses da også af de 
ækle integrationstiltag, der foretages. Man prøver 
eksempelvis at presse de fremmede ind i er-
hvervslivet og dermed skubbe danskere ud. Dette 
gør man f.eks. ved at stille dem lavere krav og 
give virksomheder løntilskud, hvis de vil ansætte 
fremmede på bekostning af danskerne. Man gi-
ver integrationspriser, til de virksomheder, der 
har „udmærket“ sig ved at ansætte særligt mange 
fremmede. Det kalder politikerne integration — 
men det er vigtigt, at vi ved, at det reelt er en ud-
skiftning af danskerne til de fremmedes fordel.«  
 

På grund af sin fortid så er Daniel Carlsen og det 
nye initiativ straks blevet mødt med hysteriske 
nazi-beskyldninger fra dagspressen, og om disse 
beskyldninger skriver Daniel Carlsen: ”Den 29. 
april skrev Ekstra Bladet en artikel under over-
skriften „Nazist vil i Folketinget”. Heri bringer 
de en kort beretning om det kommende parti. Det 
bemærkelsesværdige ved artiklen er, at journali-
sten bruger „nazi”-betegnelsen i flæng. „Nazi-
parti”, „nazi-Daniel” og „nazi-succes”. Om det 
skyldes et indskrænket ordforråd, at journalist 
David Andersen konsekvent kaster om sig med 
dette infantile skældsord må være et åbent 
spørgsmål. Imidlertid kunne noget tyde på, at det 
skyldes ren og skær fjendskab, bedømt på David 
Andersens tidligere skriblerier om den nationale 
bevægelse. Vi er ikke et „naziparti”, og det kom-
mende parti bliver ikke noget „naziparti”, som 
David Andersen, Ekstra Bladet og med garanti 

mange andre rendestenssprøjter gerne vil kalde 
os. Vi bliver et moderne, nationalt parti, som vil 
kæmpe for det danske folks overlevelse, frihed og 
selvbestemmelse - og vi vil dermed udgøre et le-
vedygtigt alternativ til det herskende, dansk-
fjendtlige regime.”  
 

(Sverige) Gadekunstneren Dan Park er blevet af-
skediget fra Malmø Højskole, hvor han er tilmeldt 
et aftenkursus. Anledningen er en påstået chikane 
mod en af de ansatte, negeren Jallow Momodou, 
idet Dan Park har fremstillet en plakat med Mo-
modou som negerslave og har trykt denne plakat 
op gentagne gange på Højskolens kopimaskine. 
Negeren Momodou repræsenterer det såkaldte Af-
ro-Svenskernes Rigsforbund, og han fordømte tid-
ligere et par studenter, der havde klædt sig ud som 
sorte slaver under en fest med et junge-tema. Dan 
Park ville ironisere over denne begivenhed, og det 
var derfor, at han havde fremstillet plakaten. Men 
de svenske myndigheder har ingen humor, og de 
har nu anklaget Dan Park for ”hetz mod folke-
gruppe” og yderligere fremstilling af en ulovlig 
plakat, og nu er han altså også blevet udelukket 
fra et aftenkursus på Malmø Højskole. Censuren i 
Sverige er total, og det er en censur helt uden hu-
mor. Og dette har måske alligevel overrasket ga-
dekunstneren Dan Park. 
 

(Sverige) Partiet Sverigedemokraternes leder Jim-
mie Åkesson har nu kommenteret det finske valg, 
hvor det patriotiske parti De sande Finner fik de-
res store parlamentariske gennembrud. Jimmie 
Åkesson sagde: ”Det er meget glædeligt, at kritik-
ken mod masseindvandringen og den europæiske 
overstatslighed har fået så bred en støtte i Finland. 
Min forhåbning er, at den også vil få effekt på den 
svenske debat. De sande Finner er et parti som i 
mange henseender ligner vort, og jeg lykønsker 
dem med et strålende valgresultat.” 

set hvem de sejrende så var, og denne opportunis-
me har været karakteristisk for de gamle danske 
partier lige siden. Det er da også typisk, at de 
gamle partiers brud med den tyske besættelses-
magt sker lige netop på det tidspunkt i krigen, 
hvor krigslykken netop er skiftet. Og derefter bli-
ver de gamle partier lige så ivrige støtter for de 
allierede, som man tidligere havde været for ty-
skerne. Efter krigen genoptages det kendte møn-
ster; da man opdager Øst-Vest konflikten og er-
kender, at USA er den sejrende i Vest, så søger de 
gamle partier at opnå et tæt forhold til USA, og 
man går ind i NATO. At alle disse manøvrer fra de 
gamle partiers side skulle have noget som helst 
med demokrati og Danmarks frihed at gøre, det 
tror kun naive personer på, bl.a. fordi de gamle 
partier nu vil afskaffe det nationale demokrati og 
Danmarks frihed ved at lade Danmark gå ind i 
den stadigt mere integrerede EU-union, der er nu-
tidens sejrende stormagt. De gamle danske partier 
vælger altid at gå med den stærkeste, for disse 
partier er helt uden idealer.  Så man tager helt fejl, 
når man bebrejder de danske partier i 1940, at 
man ikke have mod til at tage opgøret med den 
tyske besættelsesmagt, for det var man slet ikke 
interesseret i, det blev man først, da det stod klart 
i 1943, at tyskerne ville tabe krigen. Det er såle-
des ikke manglende mod men ren og skær oppor-
tunisme, som den tids politikere skal bebrejdes, 
og når sandheden skal frem, så kan man stadig be-
brejde de danske politikere deres uværdige oppor-
tunisme. Intet har ændret sig i de gamle danske 
partier siden 1940.  

 

Den 9. april 
 

Det har atter været den 9. april, og skønt man ikke 
officielt gjorde meget ud af det, så betød dagen 
dog en genoptagelse af den sædvanlige diskussion 
angående regeringens aftale med tyskerne fra den 
9. april og det efterfølgende samarbejde mellem 
den danske og tyske regering. Kritikken af dati-
dens handlemåde var den meget omtalte manglen-
de militære kamp for landet den 9. april og rege-
ringens tjener-funktion over for tyskerne i de føl-
gende år, og i kritikken påpegedes det, at samar-
bejdsregeringen alene opstod på baggrund af det 
tyske pres, fordi man ikke vovede at kæmpe for 
friheden, hvilket man burde have gjort. Det lyder 
jo meget rigtigt i vore dage, men man glemmer en 
væsentlig ting. Samarbejdsregeringen var også et 
resultat af de gamle partiers opportunisme, at man 
ønskede at komme med på de sejrendes side, uan-

En logisk forklaring 
 

Hvis man nu undrer sig over Danmarks Radios 
voldsomme propaganda til fordel for indvandrin-
gen, så er det nok fordi man ikke har set en liste 
over Danmarks Radios journalistiske medarbejde-
re. Når man først ser den liste, så forstår man ud-
mærket, hvorfor Danmarks Radio er blevet til de 
fremmedes vigtigste propaganda-kanal. På listen 
er der nemlig rigtigt mange journalister, der selv 
er fremmede af afstamning og endnu flere danske 
journalister, der lever sammen med eller er gift 
med fremmede. Over tre fjerdedele af samtlige 
journalistiske medarbejdere ved Danmarks Radio 
repræsenterer på den ene eller på den anden måde 
de fremmedes interesser, og derfor kan man heller 
ikke forvente nogen form for objektiv nyhedsfor-
midling om ”de fremmede” på Danmarks Radio. 
Det bliver bare til et skønhedsmaleri af indvan-
dringen og de fremmede, uanset hvad de fremme-
de så end gør. Danmarks Radios journalister er 
altså ikke saglige formidlere af tilstanden i landet, 
de er en del af fremmedproblemet, og som sådan 
optræder de også. Der er således ingen grund til at 
undre sig over Danmarks Radios propaganda. 
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Om afbrændingen af Koranen 
 

Nu får det konsekvenser, at man har en muhamedansk 
neger i det hvide Hus. De amerikanske medier kan såle-
des oplyse, at USAs præsident, Barack Hussein Obama, 
sammen med Afghanistans præsident, Hamid Karzai, 
fordømte vanhelligelsen af koranen, og at det Hvide Hus 
betegnede præsten Terry Jones' handling i en kirke i Flo-
rida den 20. marts som "uamerikansk". Ja, nu er det vist 
nok Barack Hussein Obama, der er uamerikansk, hvad 
navnet da også beviser, mens Terry Jones både er en kri-
sten, protestant og rigtig amerikaner. Og angående Terry 
Jones afbrænding af en Koran, så var den både velmoti-
veret og i overensstemmelse med de bedste amerikanske 
frihedstraditioner. For frihed indebærer som bekendt og-
så friheden til at tage afstand fra enhver ondskab, og det 
var netop dette, som præsten Terry Jones gjorde. 
 

Afbrændingen af Koranen er en i egentlig forstand sym-
bolsk handling, hvorved man tager afstand til islam og al 
islams væsen, og det er en tros-handling, der er kristen 
og etisk i højeste forstand, idet man gennem afbrændin-
gen bekræfter Martin Luthers udsagn om islam, og gør 
det til sit eget udsagn. Der kan således ikke tænkes en 
handling af højere etisk karakter for en protestant, og al-
le protestanter bør hilse enhver Koran-afbrænding med 
glæde. Men hvorfor bliver afbrændingen af Koranen så 
fordømt af de ledende kredse i Vesten? De gør de, fordi 
disse afbrændinger udtrykker folkeslagenes foragt over 
for den religion, som politikere, meningsdannere og em-
bedsmænd kryber på maven for. Man er bange for islam 
i de ledende vestlige kredse, og man ønsker at alle skal 
optræde som spytslikkere for islam, idet man naivt hå-
ber, at dette vil forebygge voldelige konflikter. Men man 
bedrager sig selv, for man forhindrer ikke det store op-
gør mellem det kristne Vesteuropa og den muhamedan-
ske verden ved at krybe på sine knæ for de fremmedes 
afguder, man gør kun sig selv latterlig. 
 

Og ynkelige og latterlige er de vestlige politikere, me-
ningsdannere og embedsmænd over for islam, og det må 
således ses som noget positivt, at regeringerne og parla-
menterne ikke længere har eneret på at definere forhol-
det mellem lande og religioner, men at også folket kan 
gribe ind og gennem utvetydige meningstilkendegivelser 
udtrykke en afstandtagen til et fjendtligt land eller religi-
on. Netop i forhold til islam gør dette sig stærkt gælden-
de, idet muhamedanernes manglende skelnen mellem 
officielle og uofficielle handlinger og meningstilkende-
givelser har givet enkeltpersoner i Vesten en stor magt. 
Når enkeltpersoners handlinger og meningstilkendegi-
velser i realiteten anses for officielle handlinger eller 
meningstilkendegivelser, så betyder det naturligvis, at 
hidtil helt afmægtige enkeltpersoner i denne forbindelse 
opnår den samme indflydelse som regeringer. Dette er jo 
en herlig demokratisk konsekvens, men den er naturlig-
vis forhadt af magthaverne i Vesten, der ser sig sat til 
side af tilfældige borgere, der har en holdning, og som 
vover at udtrykke den. 

I Berlinske Tidende den 7. april retter 
Søren Krarup og Jesper Langballe un-
der titlen Regeringens passive forræde-
ri et kraftigt angreb på regeringen, der 
svigter i forhold til den med Dansk 
Folkeparti aftalte fremmedpolitik. De 
skriver bl.a.: »Når statsministeren en 
gang indenfor få måneder udskriver 
valg, forlader begge forfatterne til den-
ne kommentar Christiansborg efter næ-
sten ti år i Folketinget. Og vi gør det 
med en dyb bekymring – for ikke at 
sige rædsel – for landets fremtid. Vi 
stillede op i 2001 for at hjælpe Pia 
Kjærsgaard med at redde Danmark fra 
at blive løbet over ende af en ukontrol-
leret masse-indvandring..og i maj 2002 
forhandlede vi begge sammen med Pe-
ter Skaarup den stramme udlændinge-
politik på plads med den nye VK-
regering. I dag er det sært at tænke til-
bage på, for i dag ser det stærkt ud til, 
at det hele er tabt. (…) vi tænker især 
på regeringen Lars Løkke Rasmussens 
servile passivitet og følgagtighed over-
for EU-domstolens domme – domme, 
som – tilsyneladende bevidst – vil sigte 
på at give så mange som muligt fra den 
tredje verden opholds- og arbejdstilla-
delse i EU-landene – herunder Dan-
mark – på linje med EU-borgerne. Når 
den danske regering er passiv overfor 
dette EU-juridiske galehus og dets sy-
stematiske nedbrydelse af vores selv-
stændige udlændingepolitik, betegner 
det en træt og slap opgivelse af sub-
stansen i det forlig, regeringen i maj 
2002 indgik med Dansk Folkeparti, og 
som begge parter siden har forholdt sig 
loyalt til – indtil nu. Det er et passivt 
forræderi. Hvordan i alverden kan man 
opretholde et udlændingepolitisk forlig 
og så samtidigt leve med EU-domme, 
der trækker tæppet væk under forligets 
indhold? Men hvad kunne regeringen 
da gøre ved sagen? At tale sig til rette 
med EU er en klar umulighed. En mu-
lighed var det vel derimod, at gennem-
tvinge en opdatering af vort rets- og 
udlændingepolitiske forbehold som en 
betingelse for et dansk ja til en traktat-
justering, der kræver enstemmighed. 
En mere radikal mulighed er den, som 
professor dr. jur. Hjalte Rasmussen har 
anbefalet – simpelthen at ignoere dom-
mene.  
Citeret efter Berlingske Tidende. 

Præsten Terry Jones er måske en lille og afmægtig bor-
ger i USA, men i forholdet til islam har han lige så stor 
betydning som præsident Barack Hussein Obama, og 
netop dette er baggrunden for den vilde hadkampagne, 
som de amerikanske medier på præsidentens og syste-
mets vegne fører imod ham. Men overlever Terry Jo-
nes ikke kampagnen, så er der heldigvis mange andre 
gode protestanter, som vil udtrykke deres holdning til 
islam gennem Koran-afbrændinger. 
 

Også i Danmark er myndighederne helt paniske ved 
tanken om, at almindelige mennesker skal udtrykke 
deres holdning til islam, hvilket blev meget tydeligt 
under Muhammed-krisen, hvor en af myndighedernes 
repræsentanter helt bevidst løj for offentligheden, da 
han i fjernsynet påstod, at det er ulovligt at afbrænde 
Koranen i Danmark. Den pågældende henviste natur-
ligvis ikke til nogen lovgivning i denne forbindelse, 
for en sådan lovgivning findes slet ikke. Nej, myndig-
hedspersonen havde været mere ærlig, hvis han havde 
sagt, at de danske myndigheder ikke ønskede, at priva-
te borgere foretog Koran-afbrændinger, fordi det ville 
gøre det mere besværligt for de danske myndigheder at 
lefle med succes for den muhamedanske verden. Men 
danske borgere skal naturligvis ikke tage hensyn til 
myndighedernes foragtelige kryben for den muhame-
danske verden, og har borgerne lyst til at afbrænde de-
res bøger, eller mere præcist en bestemt bog, så skal de 
naturligvis bare gøre det. Det kommer overhovedet ik-
ke myndighederne ved. 
 

Fare for indvandrerterror 
 

Al-Qaedas opfordring til terror mod Europa og bestræ-
belse på at ophidse muhamedanerne i Vesten til at ud-
føre terrorhandlinger på egen hånd kan ifølge Politiets 
Efterretningstjeneste få enkeltpersoner, både herboen-
de og tilrejsende, til at begå terror i Danmark. Sidste år 
var der i Danmark to kendte eksempler på det, som 
PETs Center for Terroranalyse kalder for ”soloterro-
risme”. Dels var der en somalisk mands angreb på teg-
neren Kurt Westergaard, dels blev en mand fra Belgien 
med tjetjensk baggrund anholdt efter en bombeeksplo-
sion på Hotel Jørgensen i København. Det er fortrins-
vis den vældige indsats mod terror, der har fået al-
Qaeda til at skifte kurs og droppe de store omfattende 
aktioner med flere medvirkende. Talsmænd har i stedet  
for i eksempelvis magasinet Inspire og i videoer opfor-
dret til individuelle aktioner. Solo-terrorister defineres 
som personer, der har planlagt deres aktion sammen 
med andre eller på forhånd har fået træning. En anden 
type af terrorister, der handler individuelt, er blevet 
kaldt "lone wolf" (ensomme ulve). De har ikke fået in-
strukser af andre og har ikke kontakt til andre ekstre-
mister. PET tror, at der er mindre sandsynlighed for, at 
ensomme ulve slår til i Vesten, end at solo-terrorister 
gør det. Men PET erkender også, at risikoen for begge 
typer af terror er tilstede, og at den evt. også kan fore-
gå samtidigt. 
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Et afsindigt centralråd 
 

Den store jødiske paraplyorganisation i Tyskland, 
Zentralrat der Juden, provokerer nu de tyske pa-
trioter ved nu at rejse kravet om et forbud mod 
det Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD). Centralrådet for de tyske jøder har såle-
des fremsat det forfatningsstridige krav om et for-
bud mod NPD i forbindelse med en drøftelse an-
gående de maj-sammenstød, der ventes i Tysk-
land mellem højre og venstre, idet NPD her tradi-
tionelt markerer sig stærkt i forsvaret mod de 
venstreekstremistiske grupper. Centralrådets for-
mand Dieter Graumann udtalte, at de tyske politi-
kere burde tage deres pligter mere alvorligt, og at 
de burde arbejde for at få NPD forbudt. Denne 
udtalelse er overordentligt uklog, da den yderlige-
re vil belaste forholdet mellem de tyske patrioter 
og jøderne i Tyskland, et forhold der allerede er 
anstrengt på grund af de jødiske organisationers 
udpræget fjendtlige holdning til de tyske patrioti-
ske organisationer. Det er helt ubegribeligt, at 
Centralrådets formand Dieter Graumann mener at 
kunne betrygge sine medlemmers fremtidige ek-
sistens i Tyskland ved at udfordre netop dé natio-
nale kræfter, der før eller siden vil komme til 
magten. Det jødiske Centralråd burde hellere gøre 
noget for at forbedre forholdet til de nationale ty-
ske kræfter, for repræsenterer man et etnisk min-
dretal, så udfordrer man naturligvis ikke de kræf-
ter, der en dag repræsenterer majoriteten.  
 

Samtidigt er det også utroligt naivt, når Dieter 
Graumann tror, at de nationale kræfter i NPD ba-
re forsvinder, hvis der kommer et forbud mod 
NPD. Det ville naturligvis ikke ske, for partiets 
medlemmer vil selvfølgelig bare gå over i en an-
den organisation med et andet navn, og så vil de 
fortsætte arbejdet uanfægtet. NPD repræsenterer 
en betydelig del af den nationaltsindede tyske 
ungdom, og den lader sig aldeles ikke forbyde el-
ler fjerne. I det hele taget er det mærkeligt, at Det 
jødiske Centralråd kan optræde så naivt og ver-
densfjernt i forhold til NPD, for der siges ellers at 
være mange begavede jøder med i dette Central-
råd, men det er altså ikke noget der afspejler sig i 
Centralrådets udtalelser. For det er jo desværre 
ikke første gang, Centralrådet med ukloge udta-
lelser har provokeret de tyske patrioter, det har 
man gjort ved mange lejligheder, og alligevel bli-
ver man forbavset, når en undersøgelse viser, at 
stadig flere unge tyskere forholder sig meget kø-
ligt til jøderne. Hvis Centralrådet gjorde sig den 
ulejlighed at analysere sine egne handlinger og 
udtalelser, så forstod man måske hvorfor. 
 

Racismesag genoptaget 
 

Den grundlovsstridige racisme-sag mod Lars He-
degaard blev genoptaget i Østre Landsret den 26. 

april. I byretten blev Lars Hedegaard frikendt, men 
nu går anklageren endnu engang efter at få Lars 
Hedegaard dømt, så systemet kan få et bedre for-
hold til de muhamedanske indvandrere. For dette 
er jo reelt hele interessen i sagen, systemet vil lefle 
for muhamedanerne, systemet vil krybe på maven 
for muhamedanerne, og så er man uden videre pa-
rat til at ofre danskerne i denne forbindelse. Disse 
racismesager er snavsede, og det såkaldte demo-
krati sviner sig selv til på det mest uhyrlige gen-
nem retssagerne. Ved at gennemføre sådanne rets-
sager om folks synspunkter sætter det demokrati-
ske Danmark sig selv lig med fortidens stalinisti-
ske Sovjetstyre, den form for styre, som man på-
står, at demokratiet afskyer, men altså også efter-
ligner. Medierne skrev om sagen:  
 

»Statsadvokaten har anket dommen fra Retten på 
Frederiksberg, hvor Lars Hedegaard den 31. januar 
blev frifundet for tiltalen om overtrædelse af den 
såkaldte racismeparagraf, straffelovens paragraf 
266 stk. b. Byretten fandt, at Hedegaards udtalel-
ser var "forhånende og nedværdigende" og en 
overtrædelse af racismeparagraffen. Alligevel blev 
han frifundet med den begrundelse, at udtalelserne 
blev fremsat og optaget under en privat julefrokost 
i eget hjem. Og fordi han ikke vidste, at interview-
et blev offentliggjort på hjemmesiden snapha-
nen.dk i december 2009. Men den begrundelse an-
griber statsadvokaten nu. Anklageren argumente-
rede, at Lars Hedegaard forinden havde modtaget 
og accepteret en detaljeret beskrivelse af, hvordan 
interviewet skulle forgå: Emnet var værdikampen 
mellem islam og Vesten. Det skulle forgå på en-
gelsk, optages på diktafon og publiceres på to in-
ternetsider. Endelig var der ingen aftale mellem 
Lars Hedegaard og intervieweren om at gennem-
læse interviewet inden offentliggørelse. »Han 
(Lars Hedegaard, red.) har opført sig som en bom-
bemand, der tænder lunten og går sin vej uden at 
sikre sig, at lunten går ud af sig selv, og at bomben 
ikke sprænger,« sagde Bo Bjerregaard. Omvendt 
understregede Karoly Németh, forsvarer for Lars 
Hedegaard, at Hedegaards afgørende forbehold i 
interviewet ignoreres. Og at »anklagemyndighe-
den har mistet besindelsen af politiske årsager. 
»Straffelovens paragraf 266 må ikke bruges som et 
politisk instrument til at få modstanderne til at hol-
de mund,« sagde Karoly Németh.«  
 

Ja, anklagemyndigheden har mistet besindelsen af 
politiske grunde, og det sker hver gang i forbindel-
se med de berygtede skueprocesser, der anlægges 
ud fra paragraf 266b i Straffeloven. Systemet har 
med rette dårlig samvittighed over disse beskidte 
politiske processer, og derfor bliver man også helt 
hysteriske og forsøger forgæves at opfinde nye le-
gale grunde til denne politiske censur. For det er jo 
sandt, at §.266b bruges til at få kritikere af indvan-

dringen til at holde mund; retssagerne efter §. 
266b føres altså dels for at glæde de muhameda-
nere, der er vrede over en udtalelse, der afslører 
sandheden om dem, og dels for at skræmme ind-
vandrermodstanderne til tavshed. At anklagemyn-
digheden er helt ude på det vilde hysteriske over-
drev, det viser jo også anklagerens poetiske bille-
de med bomben, for billedet er jo ikke tilfældigt 
valgt, det er valgt for at antyde noget om terroris-
me. Den afsindige anklager forsøger at få Lars 
Hedegaards udtalelse defineret som en form for 
terrorisme, og intet kan være mere afslørende for 
den sygelige sindstilstand i vort samfundssystem, 
der ligger bag retssagen. Hvordan i al verden 
skulle det kunne sammenlignes med terrorisme, 
bare fordi man siger sin mening om muhameda-
nerne? Men Lars Hedegaard fik da også sat disse 
ting på plads i sin slutbemærkning. 
 

Lars Hedegaards slutbemærkning var et forsvar 
for ytringsfriheden. Han sagde bl.a.: »Man finder 
sjældent to historikere, der er absolut enige om så 
massive emner som kristendom, islam, jødedom 
og så videre. Men det betænkelige ved at inddrage 
historiske tolkninger i et anklageskrift er, at dom-
stolen – hvis jeg bliver dømt på det grundlag – 
hermed tiltager sig myndigheden til at afgøre hi-
storiske fortolkningstvister. Så er historiske pro-
blemstillinger ikke længere noget, der står til fri 
debat blandt historikere og ikke-historikere, men 
en sag for domstolene. »Hvad bliver så det næste, 
der skal afgøres i landsretten: Sandheden om 
kommunismen? En statsautoriseret udlægning af 
De Radikales partiprogram? Om jordens opvarm-
ning skyldes CO2? Hvem der var ansvarlig for 
30-årskrigen? Der er ingen ende på de sager, dom-
stolene i så fald skulle tage stilling til.« Dommen i 
ankesagen falder tirsdag den 3. maj. 
 

De muhamedanske oprørere  
 

Hvor hul mediernes snak om de demokratiske re-
volutioner i Nordafrika er, det står nu fuldstændigt 
klart, for som det svenske blad National idag skri-
ver: »Skønt Tunesien for nylig blev ”befriet” ved 
at folket styrtede den siddende præsident, så har 
20.000 tunesere begivet sig til Italien i stedet for 
at hjælpe til med at opbygge deres land. Og trods 
der bare er gået et par måneder efter revolutionen 
klager tuneserne allerede over, at revolutionen ik-
ke ført noget mærkbart økonomisk opsving med 
sig.« Dette siger jo alt. De såkaldte gode demo-
krater i Nordafrika er bare nogle nassere, der vil 
have frihed til at søge til Europa og leve på euro-
pæernes bekostning, mens de lader deres eget land 
i stikken. Om det er i Tunesien, Ægypten eller Li-
byen, så er de meget omtalte oprørere ikke helte 
men grådige personer, der vil have deres frihed, så 
de kan søge hen, hvor kødgryderne er velfyldte, 
og hvor de kan slå sig ned og leve af andre. 
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En stram fremmedpolitik? 
 

Repræsentanterne for Dansk Folkeparti påstår 
som bekendt, at der nu takket være dem føres en 
stram fremmedpolitik i Danmark, men det er des-
værre ikke sandt. Partiet har slet ikke formået at 
ændre den katastrofale kurs, som fremmedpolitik-
ken har taget, trods partiets meget store indflydel-
se på Venstre og De Konservative. Dansk Folke-
partis indflydelse var simpelthen ikke nok til at 
tvinge en ny fremmedpolitik igennem, og derfor 
er det da også gået helt galt. Påstanden om den 
stramme fremmedpolitik er nu blevet endeligt af-
livet gennem oplysninger fremkommet i Jyllands-
Posten. Den 18. april skriver bladet: 
 

»Sammensætningen af befolkningen i Danmark 
har krydset en milepæl. For første gang er over en 
tiendedel af indbyggerne indvandrere eller efter-
kommere, viser en officiel opgørelse fra Integrati-
onsministeriet. Siden den 1. januar 2002, da 
VKO-flertallet lige havde fået magten, er antallet 
steget med 147.000 til godt 562.000. Væksten er 
båret af en anden type indvandrere end under Ny-
rup-regeringerne. Dengang udgjorde flygtninge 
og familiesammenførte godt halvdelen af indvan-
dringen - nu er det 15 procent. I stedet kommer 
de fleste i dag via studie- og arbejdsophold eller 
som EU-borgere. Der er således blevet dobbelt så 
mange kinesere, filippinere og thailændere og to 
til fire gange så mange fra Polen, Litauen og Ru-
mænien. Til gengæld er indvandringen fra Mel-
lemøsten aftaget, og antallet af somaliere er fak-
tisk faldet et par hundrede som følge af større ud- 
end indvandring. Ifølge professor Peter Nan-
nestad har indvandringen af arbejdskraft betydet 
lønpres for de lavtuddannede, som får 4,5 pct. 
mindre i løn, end de ellers ville have fået. Om-
vendt har de højtuddannede ikke mærket et løn-
pres endnu, men det kan være på vej som følge af 
for eksempel asiatiske it-folk og ingeniører.« 
 

Som det klart fremgår af denne notits, så er antal-
let af fremmede i landet steget faretruende, og 
skønt man også samtidigt må anerkende, at sam-
mensætningen af de fremmede indvandrere nu er 
lidt bedre end den har været, så ændrer det jo ikke 
på det grundlæggende forhold, at stadigt flere 
fremmede strømmer ind i vort land og gradvist 
forvandler det til et multietnisk og multikulturelt 
kaos. Og den førte fremmedpolitik har ikke været 
i stand til at vende eller bare at stoppe udviklin-
gen, og derfor må man nødvendigvis også kon-
kludere, at Dansk Folkeparti ikke har løst sin op-
gave, trods partiets på mange måder succesrige 
optræden. Dansk Folkeparti var simpelthen ikke 
nok, og kun et folkeligt oprør mod indvandringen 
vil være i stand til at stoppe den. Og vi må have 
gang i dette oprør. 

Men det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der har 
svigtet i denne henseende, det har de venstreori-
enterede fagforeninger også, for disse fagforenin-
ger har ladet de fremmede strømme ind på ar-
bejdspladserne og underbyde deres medlemmer, 
så det har påvirket de ufaglærtes lønforhold nega-
tivt, og det burde fagforeningerne aldrig nogen-
sinde have tilladt. Fagforeningerne skulle have 
blokeret enhver virksomhed, som bruger billig 
fremmed arbejdskraft, og hvis fagforeningerne 
ikke snart kommer i gang med dette, så vil samt-
lige danske ufaglærte ende som sociale tilfælde. 
Men også de højtuddannede danskere må som 
nævnt modarbejde indvandringen, hvis de ikke en 
dag skal se dem selv overflødiggjorte. Med andre 
ord, det er helt ubegribeligt, at man ikke både fra 
højre og venstre kan blive enige om at bekæmpe 
indvandringen og smide de fremmede ud, før de 
helt overtager vort land. Kampen mod indvan-
dringen er altså ikke blot en national kamp, det er 
også en social kamp for danskernes eksistens, og 
derfor burde man også kunne blive så enige om at 
bekæmpe indvandringen, at et bredt folkeligt op-
rør kunne iværksættes og politikerne tvinges til at 
ændre fremmedpolitikken. NPD i Tyskland har 
udtrykt det så klart: »Stop invasionen, ingen løn-
trykkerkolonner fra Øst, og ingen flygtningekara-
vaner fra Nordafrika!« 
 

En indvandrers bedragerier 
 

Efterdønningerne efter bedrageri-sagen mod den 
bulgarske indvandrer og såkaldte ”hjerneforsker”, 
Milena Penkowa, vil tilsyneladende ikke lægge 
sig, da der bestandigt opdages nye hidtil uop-
dagede bedragerier fra hendes hånd. Medierne 
kan således meddele, at en række af de forsk-
ningsbevillinger, som den skandaleramte hjerne-
forsker Milena Penkowa har modtaget i årenes 
løb, er væk. I hvert fald står det klart for Køben-
havns Universitet (KU), at ikke alle bevillingerne 
er endt hos universitetet. På den baggrund frygter 
KU, at Penkowa har brugt millionerne, som var 
bevilget til forskning, til noget ganske andet. - Så 
er det jo ved at udvikle sig til et mareridt, siger 
Milena Penkowas institutleder, professor Albert 
Gjedde. Rigsrevisionen gennemgår i øjeblikket 
de interne økonomiske aspekter af Penkowa-
sagen, og man har fået oplysninger om, at hjerne-
forskeren fra slutningen af 1990'erne og indtil 
midten af 2000'erne har fået mere end 100 tilsagn 
om bevillinger fra private fonde til sin forskning. 
De fleste er på 100.000 kroner eller mindre, men 
der er også et par store bevillinger imellem, og i 
alt løber tilskuddene op i omkring 10 millioner 
kroner. KU står nu med det problem, at ikke alle 
pengene kan spores på universitetets konti. Der-
for har KU mistanke om, at de kan være brugt til 
andet end det, de er blevet bevilget til. 

 

Ynkeligt! 
 

Hvor totalt ynkeligt Vestens engagement er i Li-
byen står nu helt klart. Gaddafi er ikke nedkæm-
pet og de vestlige udenrigsministrere begynder al-
lerede at tigge andre om at være med i Libyen-
konflikten, også den danske udenrigsminister. 
Medierne skriver: »Udenrigsminister Lene Esper-
sen (K) håber, at NATO-mødet i Berlin kan presse 
flere lande til at deltage i Natos bombninger i Li-
byen. Efter at USA har indtaget en mere tilbage-
trukket rolle, er der mangel på kampfly, som kan 
angribe Gaddafis regeringsstyrker og andre mili-
tære mål i Libyen. Frankrig og Storbritannien står 
i øjeblikket for størstedelen af angrebstogterne i 
Libyen - støttet af blandt andre Danmark, Canada 
og Norge. - Danmark leverer et meget stort bidrag 
lige nu, og jeg synes det er relevant, at vi har en 
drøftelse af byrdefordeling, så vi også får lagt et 
pres på de lande, der ikke rigtigt er kommet i gang 
endnu. Ingen nævnt, ingen glemt, siger Espersen« 
 

Dette er da virkeligt tragi-komisk. Fra Vestens 
side tales der på utallige topmøder mange store 
ord om afsættelse af Gaddafi, men når det kom-
mer til stykket, så vil man jo ikke føre krig allige-
vel. Men når man ikke vil det, hvorfor blandede 
man sig så i Libyen-konflikten? Troede man vir-
kelig, at Gaddafi ville opgive bare fordi Lene 
Espersen og hendes kollegaer taler store ord om 
hans afsættelse på topmøderne? Nej, hvis man ik-
ke er parat til en altomfattende og blodig krig, så 
skal man ikke blande sig i andre staters indre for-
hold, for vil man målet, så må man også betale 
prisen. Men den danske regering og de andre vest-
lige regeringer tror, at de kan nå målet via små 
discount-konflikter, nogle få fly, nogle få bomber, 
men sådan er virkeligheden naturligvis ikke. Vil 
man bestemme over andre stater, så må først ned-
kæmpe dem, og det sker ikke på denne billige vis, 
det koster strømme af blod, og det koster mange 
penge. Lene Espersen trænger i den grad til at se 
virkeligheden i øjnene. 

En egentlig genindførelse af grænsekontrollen bli-
ver Dansk Folkepartis hovedkrav i forhandlinger-
ne om regeringens økonomiske 2020-plan. Medi-
erne skriver således, at kontrollen ved de danske 
grænser skal genindføres som for 10 år siden, hvis 
Dansk Folkeparti skal gå med til en stor økono-
misk aftale, der forringer efterlønnen. »Det er me-
get vanskeligt at forestille sig en aftale, hvor vi 
ikke får gennemført fast kontrol ved vores græn-
ser, siger DFs chefforhandler«, gruppeformand 
Kristian Thulesen Dahl. Det lyder virkelig godt, 
for hvis der er noget, som Danmark har brug for, 
så er det jo en genindførelse af grænsekontrollen, 
men lad os nu se, at Dansk Folkeparti holder fast 
ved kravet og ikke bare opgiver det igen. 
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Muhammed-tegningen -  
endnu engang 

 

Den kendte Muhammed-tegner Kurt 
Westergaard danner nu ny fond, der 
skal støtte kunstneres ret til det frie 

ord. Fonden - The Westergaard Foundation - tager 
udgangspunkt i ytringsfriheden som demokratiets 
vigtigste hjørnesten, fremgår det af en pressemed-
delelse. Den tidligere bladtegner ved Morgenavi-
sen Jyllands-Posten blev som bekendt angrebet af 
en muhamedaner i sit hjem på grund af Muham-
med-tegningen, og han lever nu under politibe-
skyttelse døgnet rundt. Kurt Westergaard, der selv 
har modtaget talrige nationale og internationale 
priser, for sin holdning til ytringsfrihed, sælger nu 
de personligt signerede tryk Free Speech med for-
målet at skabe midler til fonden - The Wester-
gaard Foundation. Fonden skal støtte kunstnere og 
andre kreative mennesker, der oplever vold eller 
forfølgelse på grund af deres udtryk.    Og netop i 
forbindelse med Kurt Westergaard ses et sjældent 
eksempel på, at de mellemøstlige muhamedanere 
godt kan være utilsigtet morsomme. Nogle afsin-
dige muhamedanere kører i denne tid en såkaldt 
retssag mod Kurt Westergaard, og hvis nogen rets-
sag nogensinde har været en skue-proces, så er det 
denne, for muhamedanerne har som bekendt hver-
ken jurikstition eller Westergaard. Medierne skri-
ver: »En jordansk domstol har nu indledt en rets-
sag mod tegneren Kurt Westergaard og 19 andre 
danske journalister og aviser. Alle er de sigtet for 
'blasfemi' ved at have offentliggjort tegninger af 
profeten Muhammed for seks år siden, skriver 
arabnews.com. Ingen af de sigtede mødte dog 
frem ved det første retsmøde i går. Derfor har 
dommeren, Nathir Shehadah, besluttet at føre sa-
gen mod de sigtede in absentia, altså uden at de er 
til stede. Dommeren valgte imidlertid at udskyde 
sagen til 8. maj, hvor der vil blive hørt en række 
vidner. Bag anklagen mod de danske medier står 
en koalition af jordanske akademikere, lovgivere, 
fagforeningsfolk, journalister, advokater og politi-
kere. Arabnews.com skriver, at anklagerne, som 
allerede er blevet godkendt af den jordanske of-
fentlige anklager, inkluderer »blasfemi mod Pro-
feten og ydmygelse af islam og muslimer«, hvil-
ket er strafbart efter jordansk lov.«  Dette er da vir-
keligt morsomt! En flok forrykte muhamedanere 
spiller verdens herrer og tror, at deres såkaldte 
domme har nogen som helst betydning uden for 
deres egen lille latterlige kreds. At nogle tilfældi-
ge muhamedanere i Mellemøsten sætter sig til 
doms over Kurt Westergaard og hans efterfølgere 
blandt pressens folk, det har præcis den samme 
betydning, som det ville have, hvis Kurt Wester-
gaard besluttede sig til at dømme den jordanske 
dommer og anklager efter danske retsregler og 

derefter idømte dem fængselsstraf. Og det kan da 
godt være, »at blasfemi mod Profeten og ydmy-
gelse af islam og muslimer« er strafbart efter jor-
dansk lov,« men nu gælder den jordanske lov jo 
heller ikke i Danmark, skønt flokken af jordanske 
tåber åbenbart tror det. Men disse jordanske tåber 
bliver nok klogere, når de opdager, at hele deres 
såkaldte retssag ikke er andet end narreværk, der 
kun afføder et stort grin i den civiliserede verden. 
 

Det juridiske tyranni 
 

Juristerne ved de international domstole har længe 
tyranniseret de europæiske folkeslag gennem helt 
vanvittige domme, der krænker europæernes nati-
onale suverænitet. Dette kan ikke blive ved, det 
må stoppes, og nu tyder det da også på, at et op-
gør med disse såkaldte domstole nærmer sig. 
Morten Uhrskov skriver den 13. april bl.a. følgen-
de i sin blog på Jyllandsposten: »Nej tak! Så er 
det nu, Storbritannien skal stå fast og sige nej tak 
til det bundt illegale dommere, der sidder ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det bri-
tiske underhus skal blot meddele, at det aldeles 
ikke kan bindes af en institutionaliseret uret, som 
bilder sig ind, at den kan tilsidesætte lands lov og 
ret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
har nægtet så meget som at overveje en appel fra 
den britiske regering om dømte kriminelles ret til 
at stemme. Den illegale domstol har tværtimod 
meddelt, at der nu skal sættes en tidsramme for, 
hvornår Underhuset ændrer landets lov, fordi det 
religiøse dekret fra den såkaldte domstol skal ef-
terleves. Domstolen har oven i købet den ubegri-
belige frækhed at insistere på, at Europarådets 
“udøvende” magt, den såkaldte ministerkomité, 
bestemmer, hvornår den britiske regering skal 
iværksætte “loven”, der giver dømte stemmeret. 
Britiske domstole har allerede meddelt, at nægter 
regeringen at efterleve den ulovlige dom, vil briti-
ske domstole …nægte erstatning til kriminelle, 
der måtte sagsøge den britiske stat. En regerings-
talsmand udtaler, at regeringen vil overveje, hvad 
de “næste skridt” skal være. Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har ingen reel myn-
dighed. Det koster ingenting at sige nej til den. 
Intet kan den stille op, magtesløs som den er, når 
det kommer til stykket. Og at det kommer til styk-
ket, er en given ting. De religiøst besatte dommere 
ved Menneskerettighedsdomstolen og EU-dom-
stolen afvikler nu nationalstaternes sidste selv-
stændighed med en hast, der garanterer en vold-
som modreaktion inden længe. Og når det første 
stød er sat ind, vil dominoeffekten indtræffe umid-
delbart derefter. Lad den britiske regering tage det 
første afgørende skridt. Så vil mange flere følge 
efter.« Og det er sandelig på tide, at der bliver 
gjort op med juristernes tyranni, for de har både 
internationalt og nationalt helt uberettiget tiltaget 

sig en magt, der er en grov krænkelse af demo-
kratiet. Ved deres afsindige domme og hævdelse 
af utallige konventioner har domstolene fjernet 
folkets indflydelse på lovgivningen og magtud-
øvelsen i de europæiske lande, og nu må folket 
tage magten tilbage. De Internationale og natio-
nale jurister er blevet til fjender af folket, og hvis 
de ikke snart bliver sat på deres rette beskedne 
plads, så ender det med, at man ligefrem må for-
følge juristerne for at hævde folkets frihed. Ingen 
snavsede papirer med sindssyge paragraffer skal 
fratage folket friheden, om nødvendigt skal folket 
slå sig fri af juristernes modbydelige omklamring. 

I England går det patriotiske parti British Natio-
nal Party stadig stærkere frem, og det bemærkel-
sesværdige er i netop denne forbindelse, at parti-
ets fremgang sker samtidigt med, at partiets skær-
per sin nationale anti-indvandringspolitik. Det er 
altså ikke sådan, som mange påstår, at de patrioti-
ske partiers succes er afhængig af en moderation 
af synspunkterne og dermed en borgerliggørelse 
af partierne, nej, de patriotiske partiers eksistens-
berettigelse er en kompromisløs kamp for natio-
nalstaten og den folkelige enhed, og det skal man 
slet ikke lægge skjul på, heller ikke af taktiske 
grunde, for en stadig større del af borgerne ønsker 
denne kamp. Og det bliver nu bekræftet, hvor 
British National Party mere og mere åbent vender 
sig imod det multietniske og multikulturelle sam-
fund og forkaster dette samfund. Partiet er gået så 
meget frem, at det nu har fået sin første borgme-
sterpost i byen Padiham i det nordlige England, 
hvor British National Partys John Cave er blevet 
borgmester. Vi ønsker partiet tillykke med denne 
lokalpolitiske sejr, og vi er overbeviste om, at det 
kun er første skridt på den vej mod reel politisk 
indflydelse, som British National Party har be-
trådt. 

Udlændingeservice skal i den nærmeste fremtid 
afskedige 50 af styrelsens 400 medarbejdere. Den 
endelige beslutning om, hvem der skal rejse, bli-
ver truffet inden udgangen af april, oplyser Ud-
lændingeservice. Baggrunden for fyringerne er, at 
Udlændingeservice har modtaget færre ansøgnin-
ger end forudsat. Og da gebyrer er en del af bud-
gettet i Udlændingeservice, skal Styrelsen finde 
besparelser i 2011 på omkring 22 millioner kro-
ner. I årets første tre måneder har styrelsen kun 
modtaget 62 procent af de forventede ansøgnin-
ger om opholdstilladelser. Dette er jo et tegn på 
en positiv udvikling, men det siger også noget om 
den enorme indvandring, der var forudsat, og det-
te er alvorligt. Udlændingeservice gør ikke noget 
for at begrænse den store tilstrømning af fremme-
de, tværtimod arbejder de ansatte for at fremme 
indvandringen, så de beholder deres arbejde. 
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En dame fra H.C. Ørstedsvej i København ved 
navn AH skriver i en E-mail, at vi burde have 
respekt for muslimske kvinder, da de har en hø-
jere moral end danske kvinder. 

Nej, det bør vi aldeles ikke, for myten om de 
muhamedanske kvinders såkaldte høje moral er 
for længst afsløret som netop det, den var, en 
myte og intet andet. I årevis har vi hørt både de 
fremmede selv og visse danskere fortælle om 
de anstændige muhamedanske kvinder, der var 
meget mere tilbageholdende end de frit leven-
de danske kvinder. Ja, vi fik at vide, at mens de 
danske kvinder var usædelige, så blev der pas-
set godt på de fremmedes kvinder, og at disse 
fremmede kvinder havde en helt anden og me-
re sund indstilling til livet end de danske kvin-
der. Og hvordan er så virkeligheden? Jo, den er 
helt anderledes end man fortalte os, og den ka-
ster et ubehageligt lys over de fremmede kvin-
der. Udenlandske kvinder får efter den offentli-
ge statistik f.eks. rigtigt mange aborter. Indvan-
drerkvinder får dobbelt så mange aborter som 
de danske kvinder. Se, det var jo vældigt inte-
ressant. Her har vi gået og troet, at de fremme-
des kvinder var mere tilbageholdende end de 
danske kvinder, ja, at de var mere anstændige, 
og nu får vi så tal for, at det er lige omvendt. 
Det er altså primært de fremmedes kvinder, der 
lever vildt udsvævende og vil have abort, når 
det går galt for dem. Dette drejer fuldstændigt 
billedet, når man sammenligner de fremmede 
kvinder med danske kvinder, og endnu engang 
er de fremmedes dumme snak om deres egen  
stolthed og anstændighed i modsætning til de 
udsvævende danskere blevet gjort til skamme, 
ja, rent ud til grin. Det er jo altså de fremmedes 
kvinder, der lever usædeligt og må søge abort 
for at skjule følgerne, og det er da værd at no-
tere sig. Og desuden - har man nogensinde hørt 
om danske kvinder, der vil have repareret jom-
frudommen ad kirurgisk vej, nej, naturligvis 
ikke, det er de muhamedanske og andre frem-
mede piger, som strømmer til klinikkerne for at 
få foretaget noget sådant. Rent ud sagt, så giver 
vi ikke meget for de muhamedanske kvinders 
såkaldte anstændighed, den er vist meget over-
drevet i forhold til, hvordan det virkeligt for-
holder sig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Internetmagasinet Patrioten udkommer hver måned. 
 

Patrioten. Boks 1848. 2300 København S 
www.patrioten.org / mail@patrioten.org 

Redaktør: Kaj Vilhelmsen 
Bidrag til Patrioten kan sendes til girokonto: 1-699-7668. 

 

Brevkassen 
 

Skriv til adressen: mail@patrioten.org 

Skat vil nu kontrollere ca. 65.000 ghetto-
beboere i forhold til sort arbejde og socialt 
bedrageri. Undersøgelsen er en del af rege-
ringens plan, der skal ændre udviklingen i 
ghettoområderne, hvor flere end 40 procent 
af beboerne i alderen 18-64 år hverken har 
arbejde eller er under uddannelse. "Rigtig 
mange af disse beboere får udbetalt sociale 
ydelser, og vores opgave er at undersøge, 
om der samtidig snydes med skat og afgif-
ter," siger projektleder Erik M. Rosenbæk, 
Skat Horsens. "Hvis vi for eksempel kan 
konstatere, at der arbejdes sort, vil vi orien-
tere de myndigheder, der har udbetalt de 
sociale ydelser, og vi vil hjælpe med at un-
dersøge forholdene nærmere." Skat har al-
lerede samlet oplysninger om de 65.000 be-
boere. Oplysningerne viser bl.a. hvem, der 
bor på en given adresse, deres indkomstfor-
hold og hvor stort et beregnet privatforbrug 
har været. De indkomstforhold, der vækker 
mistanke, vil nu blive undersøgt grundige-
re.  Erik Rosenbæk siger, ”mange oplysnin-
ger vækker umiddelbart undren. For eksem-
pel når en mandlig lejer kan have seks an-
dre boende i sin lejlighed uden at have leje-
indtægter, og når en beboer kan sende mere 
end 100.000 kr. ud af landet uden at have 
anden indkomst end sociale ydelser. 
 

Og i forbindelse med denne skattekontrol 
har Dansk Folkeparti udsendt en presse-
meddelelse: »Omkring 100 skattemedarbej-
dere skal i løbet af maj på kurset »Opera-
tionel kultur og islam« for at lære om særli-
ge muslimske traditioner. Og det er »kom-
plet ubegribeligt,« mener Dansk Folkepar-
tis skatteordfører, Mikkel Dencker. »Hvad i 
alverden har muslimsk kultur med skatte-
inddrivelse at gøre? Og hvad er den dybere 
mening i, at Skats medarbejdere skal forstå, 
hvorfor nogle muslimske kvinder ikke vil 
give hånd, mens nogle muslimske mænd 
råber højt, når Skat kommer på besøg? Der 
er ens skatteregler for alle, og Skat skal be-
handle alle ens,« siger Mikkel Dencker og 
tilføjer, »Det lugter helt ærligt af, at der 
skal tages særlige hensyn til muslimer, og 
det duer ikke. Han vil nu bede skattemini-
ster Peter Christensen (V) om at forklare 
kurset.« 


